
BRATISLAVSKÁ PERLA 

Prístup 

V smere z Bratislavy do Pezinka, treba po prejazde Račou odbočiť doprava na Vajnory, a následne sa 

zvrtnúť naspäť do mesta. Keď prejdete nadjazdom, po pravej strane bude odbočka do vinohradov. 

Prejdete otvorenou bránou a vydáte sa po asfaltke smerom na Pezinok paralelne s hlavnou cestou.  

Asi na úrovni vyhorenej budovy ( uvidíte ju po pravej ruke) sa ešte pred elektrickým vedením vydáte 

na rázcestí doľava, cestou smerujúcou priamo hore. Pôjdete stále rovno, až kým nedorazíte k budove 

a k uzavretej rampe, tu necháte po pravej strane auto.  

Vydáte sa cestou doľava nahor po zelenej turistickej značke. Pôjdete stále rovno po ceste (8-10 min), 

až kým sa neotvorí les. Po ľavej strane budú vinohrady a starý posed. V mieste, kde sa začne cesta 

pod lesom stáčať doľava, bude menej nápadná cestička doprava. Uvidíte tam starý obhorený kmeň 

a malinčie. Vydáte sa touto cestičkou a dorazíte na malé námestie s veľkým ohniskom. Vľavo od neho 

je pod horizontom schovaná Perla. 

Ak by ste neodbočili doprava na úzky chodník, ale pokračovali ďalej po zelenej turistickej značke, tak 

asi po 5 minútach prídete na veľkú lesnú cestu. Tu odbáča zelená značka doľava, vy sa vydáte po 

lesnej ceste doprava. Pôjdete dolu kopcom a keď sa začne sklon cesty zrovnávať, a po ľavej strane sa 

zahustí les, treba byť pozorný, pretože vo svahu nad vami čaká učupený Samotár.  

Ďalší spôsob je o niečo rýchlejší. V mieste, kde opúšťate zelenú značku nemusíte ísť doprava po ceste, 

ale vydáte sa priamo po hrebeni, po chvíľke miniete posed a za ním už uvidíte kamene.  

 



 

 

 



1A PERLA 

a, Kútil 6B 

- SD z bočáku v špáre, ťahať doprava (bez ľavej hrany) 

b, Pätosed 6A 

- SD z madla, priamo hore  

c, Turista 5A 

- zo stoja, traverz výraznou trhlinou 

d, projekt Metropolitan  

- SD z madla, po hrane až na vrchol  

 

1B PERLA 

a, Krvilačná srna 6B+  

- zo stoja, pravou malá lišta, ľavou niečo za hranou a na vrchol 

b, Macek 6A+  

- zo stoja, objať prov, ľavou rukou do obliny a výlez doprava po dobrých 

c, Definátor 6C 



- nástup ako Macek, pokles do líšt vpravo, odtiaľ dynamo až na hornú hranu a výlez (výrazná 

špára pod hranou sa nechytá ani nestúpa) 

d, Krížová cesta 6C 

- SD z madielka, používa sa kameň pod nástupom, prepad do líšt vľavo (výrazná špára sa 

neberie po celej dĺžke – boulder e,), do obliny na hrane (neberie sa madlo nad ňou), obliezť 

hranu a cez madlo z Krvilačnej srny doľava na vrchol  

e, Baranáda 5C  

- SD z madielka a bez okolitých kameňov výraznou špárou až na vrchol 

 

1C PERLA 

a, Krepéria 6A+ 

- SD ako Baranáda, na hranu a ňou až do chytu za hranou 

b,  Oškrivajo 6A 

- SD ako Baranáda, na hranu a výlez priamo 

 



 

2 IHLAN 

a, Výzva alpinistu 5A 

- SD z bočáku a na vrchol 

 



3 TANČIAREŇ 

a, Tango juniorov 6A 

- SD z bočáku, nízkou špárou doľava a na vrchol 

b, Valčík seniorov 5A 

- SD z bočáku, do hrany a ňou až na vrchol vľavo 

c, Kankán batoliat 4 

- SD z bočáku a priamo hore 

 

4A SAMOTÁR 

a, V kameni sláva  6A 

- SD z lišty na hranu a na vrchol   

b, Nesmelá premenná 6B+  

- SD z lišty, bez ľavej hrany mierne doprava a výlez priamo 

c, Flexibilný um 5C  

- SD, pravou hrana, ľavou lišta a priamo na vrchol 

d, Malé radosti 7A 



- SD, obojručne hrana a bez prídrží dynamicky na hranu (dbať na poctivosť nástupu) 

 

4B SAMOTÁR 

e, Ihranko 3 

- SD, obe hrany a na vrchol 

 

 



4C SAMOTÁR 

f, Ľahkosť vibramky 3  

- SD, po hrane na vrchol 

g, Šumavská spomienka 5B  

- SD, z oblej lišty cez mantlík na vrchol 

h, Misky váh 5A  

- SD, z oblej lišty vpravo obojručne a premantliť bez ľavej hrany  

- Variant – SD, ľavou hrana pravou oblá lišta lišta a priamo hore – Váhadlo 5A 

 

 

4D SAMOTÁR 

i, Pes bez labky 6A 

- SD na kameni, ľavou oblinka, pravou oblinka a vyšudliť na vrchol 

 

4E SAMOTÁR 

j, Utrpenie prerasteného gymnastu 6C 

- SD, obojručne z obliny na nose a vydriapať hore 



 

 

 

 

 

 

 

 


